
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الخصائص ومعايير الحماية للرادارات العاملة 
 خدمة المالحة الراديوية للطيران في

 GHz 13,40-13,25 في نطاق الترددات
 
  

 ITU-R  M.2008-1  التوصيـة
(2014/02) 

 Mالسلسلة 
 الراديوي االستداللالخدمة المتنقلة وخدمة 

 والخدمات الساتلية ذات الصلة وخدمة الهواة



ii التوصية  ITU-R  M.2008-1 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 ت، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددا
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)لكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الم

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

املوقع اإللكرتوين  . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يفR-ITU 1 بالقرار
tents/enR/go/pa-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F لثابتةاخلدمة ا 

M  الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة االستداللالخدمة المتنقلة وخدمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  التنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات و 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 حاالتصخخخخخخاالت الراديوية مبوجا اإلجراء املوضخخخخخخ عن قطاع ةالصخخخخخخادر  هلذه التوصخخخخخخيةعلى النسخخخخخخكة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(ITU) لالتصاالت الدويل االحتاد

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.2008-1التوصيخة  
الخصائص ومعايير الحماية للرادارات العاملة في خدمة المالحة الراديوية 

 GHz 13,40-13,25 التردداتفي نطاق  (ARNS) للطيران
(2014-2012) 

 مجال التطبيق
 الرتدداتنطاق يف  (ARNS)اخلصائص ومعايري احلماية للرادارات العاملة يف ددمة املالحة الراديوية للطريان حتدد هذه التوصية 
GHz 13,4-13,25ددمة املالحة الراديوية  . وينبغي استكدام اخلصائص التقنية والتشغيلية عند حتليل التوافق بني الرادارات العاملة يف

 للطريان واألنظمة العاملة يف ددمات أدرى.
 كلمات رئيسية

 ، الرادار، اخلصائص، احلماية.GHz 13,4-13,25النطاق 
 طلحاتمختصرات/مسرد مص

ARNS ددمة املالحة الراديوية للطريان (Aeronautical radionavigation service) 
PSD الكثافة الطيفية للقدرة (Power spectral density) 
UA بدون طياررة ئطا (Unmanned aircraft) 

UAS نظام طائرة بدون طيار (Unmanned aircraft system) 

 حتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لال
 إذ تضع يف اعتبارها

ن من لكي تتمكالكبري الالزم للرادارات  الرتدد أن دصائص اهلوائي وانتشار اإلشارة وكشف األهداف وعرض نطاق أ ( 
 ؛نطاقات الرتدديف بعض تكون أحسن ما تكون القيام بوظائفها 

اً ري بك  النظام وتتغري تغرياً مهام حتددها  (ARNS)حة الراديوية للطريان املالأن اخلصائص التقنية للرادارات العاملة يف ددمة  ب(
 حىت دادل نطاق الرتدد الواحد،

 تدركإذ و 
املالحة الراديوية للطريان واستكشاف األرض  اتموزع على أساس أويل خلدم GHz 13,4-13,25أن نطاق الرتددات  ( أ 

 (؛)النشيطة األحباث الفضائيةالساتلية )النشيطة( و 
 رتدداتنطاق ال يف حباث الفضائية )النشيطة( العاملتنياستكشاف األرض الساتلية )النشيطة( واأل يتأن ددم ب(

GHz 13,4-13,25 استعماهلا وتطورها؛ اتدادالت ضارة خلدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تعوق اجيا أال تسبب 
مطلوبة  انالعاملة يف نطاقات الرتدد املوزعة خلدمة املالحة الراديوية للطري لألنظمة  النمطيةأن اخلصائص التقنية والتشغيلية  ج(

 إددال أنواع جديدة من األنظمة؛ إمكانيةلتحديد 
التوافق بني الرادارات العاملة يف ددمة املالحة الراديوية  حتليلأن هناك حاجة العتماد إجراءات ومنهجيات من أجل  ( د

 ،ىللطريان وأنظمة اخلدمات األدر 
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 توصخي
صائص دأن تعترب اخلصائص التقنية والتشغيلية للرادارات العاملة يف ددمة املالحة الراديوية للطريان املوصوفة يف امللحق ب 1

 ؛وأن ُتستكدم يف دراسات التوافق مع أنظمة اخلدمات األدرى GHz 13,4-13,25لألنظمة العاملة يف نطاق الرتددات  منطية
 GHz 13,4-13,25 نطاق الرتدداتالرادارات العاملة يف التوافق بني  حتليليف  ITU-R M.1461أن تستعمل التوصية ب 2
 أنظمة اخلدمات األدرى؛و 
 ،dB 10 ، ومقدارها(I/N)نسبة قدرة اإلشارة املسببة للتدادل إىل سوية قدرة ضوضاء مستقبل الرادار،  تستعمل قيمة ملعيارأن ب 3

دة مصادر عند تواجد ع كليةاحلماية ال مستوى هذه القيمةثل متاملالحة الراديوية للطريان وأن رادارات للحماية الالزمة لكسوية 
 للتدادل. مسببة

 
 

 قـملحال
 

 (ARNS) خدمة المالحة الراديوية للطيران لراداراتالخصائص التقنية والتشغيلية 
 GHz 13,40-13,25الترددات في نطاق 

 مقدمة 1
. ويقدم GHz 13,4-13,25يوية للطريان يف مجيع أحناء العامل على أساس أويل يف نطاق الرتددات يعمل نظام ددمة املالحة الراد

 العاملة يف هذا النطاق الرتددي. النمطية ARNSهذا امللحق اخلصائص التقنية والتشغيلية للرادارات 
ثب   العادية طائرات ال بعضو  ت اهلليكوبرتطائرايف الطائرات ) جواً  ةدوبلر احملمولالقائمة على نظرية أنظمة املالحة  تُت

لنسبة إىل األرض با االنسياقوزاوية  يةالسرعة األرض علوماتم حتديد( وُتستعمل من أجل تطبيقات متكصصة مثل أيضاً 
عيار األداء التشغيلي األدىن هلذه م اللجنة الراديوية التقنية للطريان وضعتوقد  .بصورة مستمرةلطائرة ل

إىل ذلك، من املكطط أيضًا  . وإضافةً ”DO-158 – Airborne Doppler Radar Navigation Equipment“ املعدات
دمج نظام الطائرة بدون لتجنا االصطدام  (UA) على منت الطائرات بدون طيارستكدمة أن تدعم الرادارات امل

 .املنعزلالفضاء اجلوي غري  يف (UAS) طيار

 التقنية المعلمات 2
مجيع األنظمة على منت  تعملو  .GHz 13,4-13,25ت التقنية لرادارات املالحة الراديوية العاملة يف نطاق الرتددات املعلما 1يقدم اجلدول 
مجيع  يف املالحة الدقيقةعلى منت الطائرات من أجل احملمولة العامل. وُتستكدم الرادارات ألنظمة املالحة أرجاء  مجيعالطائرات يف 

 اجلوية. األحوال
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 1دول خاجل

 

 8الرادار  7الرادار  6الرادار  5الرادار  4الرادار  3الرادار  2الرادار  1الرادار  الوحدات لمعلمةا

 (هليكوبرتطائرة ) (عاديةطائرة ) (عاديةطائرة ) (هليكوبرتطائرة ) (عاديةطائرة ) (عاديةطائرة ) (هليكوبرتطائرة ) (هليكوبرتطائرة )  نصةامل

 m 3 600 3 660 10 400 15 000 4 500-0 15 000 15 000 3 500 منصةلاألقصى ل يرتفاع التشغيلاال

 رادار املالحة دوبلر رادار املالحة دوبلر رادار املالحة دوبلر رادار املالحة دوبلر  نوع الرادار
السرعة  قياسجهاز 

 لرادار دوبلر
السرعة  قياسجهاز 

 لرادار دوبلر
 رادار املالحة دوبلر رادار املالحة دوبلر

 km/h 333 553 750 1 047 250 1 100 1 300-180 399-50 املقيسة األرضيةمدى السرعة 

 13,355إىل  13,295 13,40إىل  13,25 قناة ثابتة وحيدة قناة ثابتة وحيدة قناة ثابتة وحيدة قناة ثابتة وحيدة قناة ثابتة وحيدة قناة ثابتة وحيدة GHz الرتدد

 مستمرة متقطعةموجة  موجة مستمرة  منط اإلرسال
موجة مستمرة 

 تشكيل الرتددب
 موجة مستمرة

موجة مستمرة 
 نبضة غري مشكلة تشكيل الرتددب

موجة مستمرة غري 
 مشكلة

موجة مستمرة غري 
 مشكلة

 غري متاح ال ينطبق 1-4 ال ينطبق s  عرض النبضة
 ال ينطبق

(FM) 
 ال ينطبق ال ينطبق 7-4

 غري متاح ال ينطبق 20 ينطبق ال ns أوقات ارتفاع النبضة واخنفاضها
 ال ينطبق

 (FM) 
 ال ينطبق ال ينطبق 0,2، 0,2

عرض نطاق بث 
 الرتدد الراديوي

 

dB 3− 
dB 20− 
dB 40− 

kHz ال ينطبق 
2 

800 
20 000 

100 

250 

350 

 ال ينطبق
 غري متاح
 غري متاح

150 

1 000 
5 600 
95 000 

 غري متاح غري متاح

 ال ينطبق ال ينطبق 000 80 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق غري متاح قال ينطب pps تردد تكرار النبضة

 W 0,85 0,132 0,18 1,0 0,050 ذروة قدرة املرِسل
40 

 0,15...10 0,125...10 يف املتوسط 20

 IF 3 dB  kHzاملستقِبل  عرض نطاق
1,4 
 مقد ر

1,6 
 مقد ر

55 000 
2,9 
 مقد ر

14 2 500 15 000 100 000 

 dBm احلساسية
 من أجل −135

dB 0 S/N 
135− 

 من أجل −134
dB 0 S/N 

 من أجل −138
dB 0 S/N 

 dB 3من أجل  −130
S/N 

 (m/s 100 =V) 

 من أجل −160
dB 3 S/N 

(V )حتليق = 

 dB 3 من أجل −96
S/N  

(m/s 100 =V) 

110− 
 )أسلوب احليازة(

120− 

 )أسلوب التتبع(
144− 
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 )تابع( 1 اجلدول

 

 8الرادار  7الرادار  6الرادار  5الرادار  4الرادار  3الرادار  2الرادار  1ار الراد الوحدات المعلمة

 dB عامل ضوضاء املستقِبل
)مستقبل  22

 متجانس التقارن(
)مستقبل  22

متجانس التقارن 
 بتحول مزدوج(

مغاير )مستقبل  12
 بتحول مزدوج( فوقي

)مستقبل  22
 متجانس التقارن(

)مستقبل  22
 غري متاح غري متاح 7,5 متجانس التقارن(

 صفيف متطاور صفيف متطاور صفيف متطاور عاكس مكافئ  اهلوائي نوع
صفيف دارات 

 مطبوعة
صفيف دارات 

 مطبوعة
 عاكس بوقي صفيف متطاور

 حنو األرض موجه حنو األرض موجه حنو األرض موجه حنو األرض موجه حنو األرض موجه حنو األرض موجه  اهلوائي اجتاه

 ألرضحنو ا موجه

)احنراف الزاوية 
 بالنسبة للنظري

 درجة( 11...  9

 حنو األرض موجه

)احنراف الزاوية 
 بالنسبة للنظري

 درجة( 18

 dBi 27 27 26 29,5 26,5 18 20 27,8 كسا اهلوائي

ي كسا الفص اجلانب
 للهوائي األول

dBi 5,5 9 غري متاح 
14,2 

 −7,2 7 −10 −10 درجات 4

 غري متاح غري متاح 20 4,0 4,7 9 3.3 7 درجات زمة األفقيةاحلعرض 

 غري متاح غري متاح 4,2 3,4 2,5 3 5 4,5 درجات الرأسيةزمة احلعرض 

 غري متاح غري متاح دطي دطي دطي غري متاح غري متاح دطي  ستقطابالا

 3 4 أو 3 2 4 4 4 4 4  عدد احلزم

  تشكيلة حزمة اهلوائي

 Janusيستكدم نظام 
ا هلرم زوايأربع  بتقريا

مع احنراف كل منها 
عن النظري مبقدار 

 درجة 18

 غري متاح

 Janusنظام يستكدم 
رم بتقريا أربع زوايا هل

مع احنراف كل منها 
عن النظري 

درجة  16 مبقدار
 درجات جانبياً  10,5و

 Janusنظام يستكدم 

 Janusيستكدم نظام 
رم بتقريا أربع زوايا هل

مع احنراف كل منها 
قدار عن النظري مب

 درجة 20

 غري متاح غري متاح حزمتان

  مسح اهلوائي

مسح على أساس 
حزمة يف املرة الواحدة 
لكل زاوية من زوايا 

 اهلرم

مسح على أساس 
حزمة يف املرة الواحدة 

 لكل زاوية من اهلرم

مسح على أساس 
حزمة يف املرة الواحدة 
لكل زاوية من زوايا 

 اهلرم

 غري متاح

مسح على أساس 
املرة الواحدة حزمة يف 

لكل زاوية زوايا من 
 اهلرم

 غري متاح غري متاح غري متاح

 −dB 10− 10− 10− 10− 10− 10− 10− 10 معايري احلماية
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 اجلدول: علىمالحظات 
متوسط  فوقمرت تقريباً  000 15طائرات الدوريات البحرية ثابتة اجلناحني لدمة اخلقف ، بينما يبلغ س(MSL)ستوى سطح البحر متوسط ممرت فوق  000 7عموماً أقل من لطائرات اهلليكوبرت يكون سقف اخلدمة  - 1المالحظة 

 البحر.سطح مستوى 
 بةاحملسو احلساسية  وستسفر. ملستقِبلا تتبعجهاز نظام دوبلر عرض نطاق  يفمن أجل التتبع(  dB 3 همقدار  S/Nللنسبة  حد أدىن مطلوب مع افرتاضحساب احلساسية ) يؤدذ يف االعتبار عندجيا أن  - 2المالحظة 

عرض نطاق طيف ل مماثالً رض النطاق هذا ع يكوناجليل احلايل،  جهاز التتبع منويف  .جلهاز التتبععرض النطاق الدينامي  استناداً إىلعن رقم منكفض نسبيًا باملقارنة مع احلساسية  الواسعيتعلق بعرض نطاق املستقِبل  فيما
 مع سرعة الطائرة. حبد ذاته الذي يتغريياً، ثرة دلفناتامل إشارة الرادار
ون سيك غالباً ماو لتمايل والتمور للطائرة. على حالة ادائماً(، وكذلك  أفقياً للطائرة )ليس بالنسبة للمحور املرجعي تثبيت رادار دوبلر احملمول جواً  اجتاهاجتاه التسديد اآلين الفعلي حلزم اهلوائي الفردية على  يتوقف - 3المالحظة 

العسكرية رت لطائرات اهلليكوب تغيري االجتاهملناورات  هذه القيمة أعلى بالنسبة وتكوندرجة لفرتات قصرية من الوقت.  30قيم متايل ومتور تتجاوز اليت تقوم هبا فاجةة املتباطؤ ال/التسارعأو مناورات لهليكوبرت ل ئرالنماذج البحث الط
 عالية األداء.
: .Fried, W. R (. املرجع:ة التقارن )تردد متوسط: صفرللمستقبالت املتجانس dB 22قيمة و  IFلألنظمة اليت تستكدم املستقبالت  dB 12، تُفرتض قيمة خبصوصهاضوضاء  عامل يوجدنظمة اليت ال لألبالنسبة  - 4المالحظة 

 .1957 سمرب، دي176-196 اتصفحال ANE-4، اجمللد .IRE Transأداء أنظمة املالحة دوبلر، حتليل مبادئ و 
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 خصائص أنظمة المالحة الراديوية للطيران 3
أثناء الطريان لتحديد السرعة  بصورة مستمرة GHz 13,4-13,25طاق نيف ال احملمولة على منت الطائراتتعمل رادارات املالحة الراديوية 

. وميكن العادية مرت للطائرات 000 15اهلليكوبرت و مرت تقريباً لطائرات 500 4 حىتعند اإلقالع يبدأ رتفاع مدى لالذلك ويشمل . واالجتاه
بعض أن تكون هناك اً أيض من املتوقع ن، ولكيف الطريقعادة  ُتستغرق الطريان ومعظم فرتةساعات عديدة، ل فرتات الطريانتلف ختأن 

و املبني بع حزم للهوائي على النحالتأدري سواء عند نقطة املغادرة أو املقصد. ويستكدم رادار نظام املالحة جانيس دوبلر أر  فرتات
إىل التضاريس  نسبةبال، حلساب متجه سرعة الطائرة يسار األرضاملحزمتان أماميتان وحزمتان دلفيتان يف كال اجلانبني من ؛ 1الشكل  يف

 تبعاً لسلي اس تسأزواج أو على أس شكل وميكن للحزم أن تُرسل يفاألرض. ملوجات احلزمة املنعكسة من من دالل قياس زحزحة دوبلر 
. ويسمح جهاز أو برجمية استقرار اهلوائي بإبقاء املتساويةر لدوبخمطط حزمة اهلوائي على دطوط  2تصميم النظام. ويعرض الشكل ل

 ، ميكن استكدام التقريا التايل:رتزبوحدة اهل IF، BWIF_BWIF يف حال عدم توفر عرض النطاقدائماً اهلوائي مسدداً حنو األرض. و 
 saBfvBWIF wc /)sin(****2_  

 حيث:
 IF_BW:  عرض النطاقIF (Hz) 

 v:  سرعة الطائرة(m/s) 
 cf: ركزي املرتدد ال(Hz) 
 wB: 3 عند حزمة اهلوائي عرض dB بالتقومي الدائري 

 a: زاوية اخنفاض احلزمة 
 s: سرعة الضوء (m/s). 

: حتليل مبادئ وأداء أنظمة املالحة .Fried, W.R: . املرجع1,414رادار جانيس، يُدرج عامل إضايف قدره  ألنظمةبالنسبة 
 .1957، ديسمرب 176-196، الصفحات ANE-4، اجمللد .IRE Trans دوبلر،

 1الشكل 
 من الطائرة المشعةمثال لتشكيلة مخطط حزمة الهوائي 

M.2008-01 
  

 طائرة

 ميىنحزمة دلفية 

 يسرىحزمة دلفية 

 ميىن أماميةحزمة 

 يسرى أماميةحزمة 

 زمةزاوية اخنفاض احل
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 2الشكل 
 متساويةلامثال لمخطط حزمة الهوائي على خطوط دوبلر 

M.2008-02

2 1

3 4

 

 يوية للطيراندفي المالحة الرا والتجنباالستشعار خصائص رادار  4
اليت تعرتض  العوائقالقريبة والتضاريس و تقنيات متقدمة للكشف عن الطائرات  بدون طيارلطائرات رحالت االتشغيل اآلمن ل يتطلا
تاج القائم بالقيادة يحسيف الطائرات بطيار. و كما هو احلال هذه األشياء   بدون طياررات الطائ . وجيا أن تتفادىوتتبعها املالحة

اختاذ و لطائرة فيها الطائرة وأن يكون مبقدوره حتديد التهديدات احملتملة للتشغيل اآلمن املستمر ل تعملعد إىل اإلملام بالبيةة اليت عن بُ 
توفري القدرة  تتمثل وظيفته األولية يف الطائرة بدون طيارتفادي اصطدام لظام ن هو والتجناورادار االستشعار  .املناسااإلجراء 

ويستعمل  .لةيياء الددعن األش بعيداً  وإبالغ املستعمل مبعلومات عن احلركة اجلوية للحفاظ على فصل كاف  على الكشف والتتبع 
لى األرض السلطة ع ةاملوجود بدون طيارالطائرة  لقائدون "القائم بالقيادة على علم بسري األمور" حيث يك جيعل اً هذا النظام هنج

 النظام. املعلمات التقنية هلذا 2. ويرد يف اجلدول بدون طيارمناورات التجنا لنظام الطائرة  خبصوصالنهائية 

 2دول خاجل
 الخصائص التقنية لرادار االستشعار والتجنب

 2الرادار  1الرادار  الوحدات المعلمة

 املنصة ةاملنص  املنصة

  15,5حىت  20حىت  km ارتفاع املنصة

  نوع الرادار
 احلركة أثناءنظام تفادي االصطدام 

املساعدات املالحية رادارات و )اجل يف
 (الدوبلرية

 احلركة أثناءنظام تفادي االصطدام 
املساعدات املالحية رادارات )و يف اجل

 (الدوبلرية

 500 1حىت  500 1حىت  km/h  األرضيةالسرعة 

 GHz 13,4-13,25 13,4-13,25 مدى توليف الرتددات

 نبضات مشفرة الطور نبضات مشفرة الطور  منط اإلرسال

 s 2-1 2,5 عرض النبضة

 ns أوقات ارتفاع النبضة واخنفاضها
وقات ارتفاع أل 0,2إىل  0,1

 واخنفاضها النبضة
ألوقات ارتفاع  0,2إىل  0,1

 واخنفاضها النبضة

 dB 40 MHz 30 28,5الرتدد الراديوي عند عرض نطاق بث 

 pps 8 000-6 000 30 000 تردد تكرار النبضة

 (50)حىت  35إىل  25 (50)حىت  35إىل  W 25  متوسط قدرة اإلرسال
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 )هناية( 2اجلخدول 
 2الرادار  1الرادار  الوحدات المعلمة

 IF dB 3 MHz 1,1-0,7 14 عرض نطاق املستقِبل

 dB S/N 13,1من أجل  dB S/N 98,6 10من أجل  dBm 122 احلساسية

 dB 3 2,7 عامل ضوضاء املستقبل

 –dBW 140,6– 128,5 احملسوبة املستقبلقدرة ضوضاء 

 صفيف مطاور صفيف مطاور  اهلوائي نوع

 الطائرة مقدمة الطائرة مقدمة  اهلوائي اجتاه

 dBi 32-28 32-28  كسا اهلوائي

 dBi 19-15 19 ول للهوائيي األالفص اجلانبكسا 

 5 5 درجات عرض احلزمة األفقي

 5 5 درجات الرأسيعرض احلزمة 

 وأفقي رأسيدطي  رأسيدطي   االستقطاب
 درجات مسح اهلوائي

 30 رأسي
 110أفقي 

 37رأسي 
 110أفقي 

 −dB 10− 10 معايري احلماية

 معايير الحماية 5
لذي ينجم عن التشكيل الشبيه باملوجة املستمرة أو بالضوضاء والذي تسببه اخلدمات األدرى، رادارات االإن أثر إزالة احلساسية يف 

مرتبط على األرجح بشدة هذا التشكيل. ويف أي قطاع مسيت حيدث فيه هذا النمط من التدادل يكفي أن تضاف الكثافة الطيفية 
إىل الكثافة الطيفية  . وإذا أشريمع إجراء تقريا معقولل الرادار، ستقبِ مللقدرة هذا التدادل إىل الكثافة الطيفية للضوضاء احلرارية 

، ميكن 0I ضوضاء بالرمزبال الشبيهوإىل الكثافة الطيفية لقدرة التدادل  0Nل الرادار، يف غياب التدادل بالرمز لقدرة ضوضاء مستقبِ 
 .0Iو 0Nاحلصول على الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء الفعلية عن طريق مجع 

. وتقابل ملحوظاً احنطاطاً  dB 0,5املالحة الراديوية اليت وظيفتها سالمة األرواح البشرية، تشكل الزيادة اليت قدرها  خلدمةبالنسبة و 
، وهندستها التدادل مصادر. وتشكل معايري احلماية هذه األثر الكلي جملموعة dB 10قدرها حنو  (I/N)مثل هذه الزيادة نسبة 

ستعمل وقد يكون عامل التجميع بالغ األمهية يف بعض أنظمة االتصاالت اليت قد يُ  رى حتليل سيناريو معني.وجيا تقييمها يف جم
 فيها عدد كبري من احملطات.

___________ 
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